OUDER-KINDHUIS ROSENDAALSESTRAAT
Aan de Rosendaalsestraat heeft Stichting OnderDak twee naast elkaar
gelegen huizen waar alleenstaande ouders met hun kind(eren) kunnen
wonen. Beide huizen zijn opgedeeld in 3 appartementen met woonkamer,
keuken, slaapkamer en badkamer. De bewoners delen de voor- en
achtertuin; vlak in de buurt is een speeltuin. Om de veiligheid van ouder
en kind te garanderen, is er in ieder appartement cameratoezicht.
Voor wie?
De appartementen zijn bedoeld voor alleenstaande ouders die wachten
op een permanente woning of hun huis moeten verlaten voor de
veiligheid van henzelf en hun kind. In het ouder-kindhuis vinden zij
veiligheid, rust en nieuwe perspectieven. Het spreekt voor zich dat ouders
die drugs gebruiken, hun kind alleen laten of geweld gebruiken niet
(langer) welkom zijn binnen de woonvorm.
Begeleiding

Gaandeweg ontwikkelt zich een helder perspectief voor de toekomst.
Heel belangrijk daarin zijn (uitzicht op) een eigen woning en werk of
scholing.
Stichting OnderDak staat uitdrukkelijk ook voor het belang van het kind.
Onveiligheid of belemmerende factoren voor de ontwikkeling worden
gerapporteerd (met medeweten van de ouder). Voor klanten die te
maken hebben (gehad) met huiselijk geweld maken we gebruik van de
Oranje Huis-aanpak.
Onze begeleiders
Onze begeleiders zijn professionals met zoveel mogelijk een pedagogische
achtergrond. Hun dienstenpatroon is afgestemd op monitoring en
ondersteuning van ouder en kind. Ze komen langs op afgesproken én
onverwachte momenten en zijn tot 22.00 uur bereikbaar; na 22.00 uur
kan de klant terugvallen op de bereikbaarheidsdienst.

Stichting OnderDak monitort en stimuleert de ontwikkeling van het kind
en van de ouder als alleenstaande opvoerder. Onze begeleiders werken
volgens de presentiebenadering: niet het probleem staat centraal, maar
de klant zelf. Die moet vóór alles zijn waardigheid terugkrijgen. De focus
ligt in het begin dan ook sterk op het opbouwen van een gelijkwaardige
relatie met de klant. Daaruit ontstaat nieuw vertrouwen: de klant voelt
zich volwaardig(er) en durft te geloven in een betere toekomst.

Basisindeling van de begeleiding

Aanpak

Samenwerking

De ouder werkt samen met de begeleider toe naar zoveel mogelijk
zelfstandigheid in de verzorging van het kind en van zichzelf. Een plan van
aanpak met heldere, haalbare doelen en een zorgplan maken onderdeel
uit van de aanpak. Beide worden regelmatig, samen met de klant,
geëvalueerd en bijgesteld: het plan van aanpak iedere 3 of 6 maanden,
het zorgplan jaarlijks, liefst samen met andere betrokken organisaties.

De bewoners van de ouder-kindhuizen staan voor complexe uitdagingen,
waarbij vaak meerdere instanties en organisaties betrokken zijn. Stichting
OnderDak hecht dan ook veel belang aan samenwerking met bijvoorbeeld
consultatiebureaus, jeugdartsen, huisartsen, kinderdagverblijven, scholen,
wijkcoaches, wijkagenten en de gemeente Arnhem.

- Ochtend: begeleiding bij dagstart en ondersteuning bij maken afspraken
- Middag: monitoring relatie ouder-kind en begeleiding tijdens afspraken
- Avond: begeleiding en observatie tijdens avondmaaltijd en naar bed
brengen, en ruimte voor evaluatie, bespreking van knelpunten en plannen
van afspraken.

